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KNOW YOUR RIGHTS
With Law Enforcement

সারাংশ

• আপনার নীরব থাকার এবং আইন
প্রেয়াগকারীর েযেকােনা প্রেশ্নর উত্তর িদেত
অস্বীকার করার পূণর্ অিধকার রেয়েছ।
• আইন প্রেয়াগকারী এেজন্টেদর কােছ আপনার
বািড়েত প্রেবশ এবং সাচর্ করার জন্য অবশ্যই
একজন িবচারেকর স্বাক্ষর েদয়া একিট সিঠক
সাচর্ ওয়ােরন্ট থাকেত হেব।
• যারা নাগিরক নন তােদরেক তােদর ইিমেগ্রশন
স্ট্যাটাস সংক্রান্ত প্রেশ্নর উত্তর িদেত হেব না।
িনেজর নাগিরকত্ব িনেয় িমথ্যা বলেবন না বা
নকল কাগজপত্র েদখােবন না।
• যিদ আপনােক েগ্রফতার করা হয়, একজন
আইনজীবীর সােথ কথা বলার জন্য অনুেরাধ
করুন এবং একজন আইনজীবীর সােথ েদখা
হওয়ার আগ পযর্ ন্ত পুিলেশর সােথ কথা
বলেবন না।
• পুিলেশর দ্বারা ৈবষম্য বা হয়রািন
িসএআইআর-এর কােছ িরেপাটর্ করুন।

এই ত�য আইনি পরামর্শ বিবেচনা করা উচিত নয়।
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আপিন যখন েকান আইন
প্রেয়াগকারী ব্যিক্তর মু ে খামু ি খ হন
তখন আপনার অিধকার
+

+

+

+

আপনার চু প কের থাকার এবং আইন প্রেয়াগকারীর
(স্থানীয়, রাষ্ট্রীয়, বা যুক্তরাষ্ট্রীয়) েযেকােনা প্রেশ্নর উত্তর
িদেত অস্বীকার করার পূণর্ অিধকার রেয়েছ। আপনার
প্রেশ্নর উত্তর না েদওয়াটা আপনার িবরুেদ্ধ ব্যবহার
করা যােব না বা এমন ভাবা যােব না েয আপিন িকছু
একটা লুকােনার েচষ্টা করেছন। আইন প্রেয়াগকারী
ব্যিক্ত হয়েতা আপনার কােছ সনাক্তকরণ বা গািড়র
িনবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য চাইেত পাের। িকন্তু খুব সংিক্ষপ্ত
সমেয়র জন্য আপনার গািড় থামােনা হেব, এবং
আপনােক আর েকােনা প্রেশ্নর উত্তর িদেত হেব না।
আপনার আেরা অিধকার রেয়েছ েয আপিন যখন
আইন প্রেয়াগকারীর (স্থানীয়, রাষ্ট্রীয়, বা যুক্তরাষ্ট্রীয়)
সােথ কথা বলেবন তখন একজন আইনজীবীেক
আপনার সােথ রাখেত পােরন, আপিন েগ্রফতার না
হেলও বা েকােনা আইিন সমস্যায় না পড়েলও। এই
অিধকারগুেলা নাগিরকত্ব িনিবর্েশেষ সব ধরেণর
মানুেষর জন্য প্রেযাজ্য।
যারা নাগিরক নন তােদরেক তােদর ইিমেগ্রশন
সংক্রান্ত প্রেশ্নর উত্তর িদেত হেব না। িনেজর নাগিরকত্ব
িনেয় িমথ্যা বলেবন না বা নকল কাগজপত্র েদখােবন
না। িমথ্যা সনাক্তকারী ডকু েমন্টস বহন করেবন না।
আইন প্রেয়াগকারীর কােছ আপনার বািড়েত
প্রেবেশর জন্য অবশ্যই একিট সাচর্ ওয়ােরন্ট থাকেত
হেব। যিদ তারা বেল েয তােদর কােছ ওয়ােরন্ট
রেয়েছ, বািড়েত তােদরেক প্রেবশ করেত েদওয়ার
পূেবর্ ওয়ােরন্টিট েদখােনার জন্য অনুেরাধ (জানালা
িদেয় ডকু েমন্ট েদখান, দরজার িনচ িদেয় ডকু েমন্ট
িদন, ইত্যািদ) করুন। ওয়ােরন্টিটেত িঠক েকান
িবষয়গুেলা খুেঁ জ েদখা যােব তা উেল্লখ থাকেব এবং
অবশ্যই একজন িবচারেকর স্বাক্ষর থাকেত হেব। যিদ
ওয়ােরন্টিট অসম্পূণর্ থােক বা আপিন েকােনা ভু ল
েদখেত পান, আপিন বলুন েয “আিম েখাঁজার জন্য
অনুমিত িদিচ্ছ না।” িবনীত এবং শান্ত থাকু ন এবং
মেন রাখেবন েয আপনার চু প কের থাকার অিধকার
রেয়েছ। যিদ আপনার একজন আইনজীবী থােক,
আপনার আইনজীবীর সােথ শীঘ্রই েযাগােযাগ করুন
এবং েখাঁজার সময় তােদর সােথ েফােন থাকু ন। কী
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েনওয়া হেচ্ছ এবং েকান জায়গাগুেলা খুেঁ জ েদখা
হেচ্ছ তা িলেখ রাখুন, বা িভিডও কের রাখুন িকন্তু
েখাঁজার সময় বাধা েদেবন না। একটা সাচর্ ওয়ােরন্ট
আইন প্রেয়াগকারীেক আপনােক েগ্রফতার করার
অনুমিত েদয় না। িকন্তু, খুেঁ জ পাওয়া িজিনেসর
িভিত্তেত তারা আপনােক েগ্রফতার করেত পাের।
েগ্রফতার করা েঠকােত যােবন না।
+

িমথ্যা বলা, ভু ল তথ্য েদওয়া, বা আইন
প্রেয়াগকারীেক অসঙ্গত জবানবিন্দ েদওয়া এক
ধরেণর অপরাধ এবং েকােনা অবস্থােতই এটা করা
উিচত হেব না।

আপনার কােছ আইন
প্রেয়াগকারী এিগেয় আসেল
আপনার কী করা উিচত:
+

বািড়েত হেল, তােদর সােথ কথা বলার আেগ
বাইের আসুন এবং আপনার েপছেন দরজা লািগেয়
িদন।

+

কমর্স্থল হেল, আপনার ব্যিক্তগত কােজর স্থান হেত
তােদরেক সিরেয় িনন।

+

আপনােক েফান করা হেল, একিট নীরব স্থােন যান।

+

অিফসার বা এেজেন্টর কােছ তােদর িবজেনস কাডর্
চান বা এেজিন্সর নাম, অিফসার/এেজিন্সর নাম,
েফান এবং ই-েমইল জানুন।

+

তারপর ভদ্রভােব বলুন েয “আমার আইনজীবী
আপনার সােথ েযাগােযাগ করেব” এবং কথা বলা
বন্ধ করুন।

+

আইিন সহায়তার জন্য দ্রুত িসএআইআর-এর
সােথ েযাগােযাগ করুন।

আপনার কােছ যিদ জনসাধারেণ্য আইন
প্রেয়াগকারী এিগেয় আেস তাহেল
আপনার কী করা উিচত:
+

আপিন পােয় েহঁ েট যাওয়ার সময় যিদ আপনােক থামােনা
হয়, আপনােক েকােনা প্রেশ্নর জবাব িদেত হেব না, িকন্তু
আপনার কােছ চাওয়া হেল আপনার নাম, িঠকানা, এবং
বয়স (এবং আইিড যিদ আপনার কােছ েখাঁজা হয়)
জানােত হেব েযটা হয়েতা আপনােক েগ্রফতার হওয়া
এড়ােত সাহায্য করেত পাের।

+

একজন অিফসারেক না বেল আপিন ব্যাগ বা পেকেট
হাত ঢু কােবন না (তারা ভাবেত পাের েয আপিন হয়েতা
েকােনা অস্ত্র েবর করেছন)।

যিদ আপনােক েগ্রফতার করা হয়:
+

+

যিদ আপনােক েগ্রফতার করা হয়, আপনােক এবং
আপনার আেশপােশর এলাকা সাচর্ করার অিধকার
পুিলেশর রেয়েছ। িকন্তু, আপনার শান্তভােব এবং
পিরষ্কারভােব বলা উিচত, “আিম েখাঁজার জন্য
অনুমিত িদিচ্ছ না।”
অিফসােরর আপনােক আপনার িমরান্ডা
অিধকারগুেলা পেড় েশানােত হেব, যার মেধ্য
আপনার নীরব থাকার এবং আইনজীবী েনওয়ার
অিধকােরর কথা রেয়েছ। আপনার নীরব থাকার
অিধকার বজায় রাখার জন্য, আপনার বলা উিচত,
“আিম চু প কের থাকেত চাই।” নীরব থাকাটা আপনার
িবরুেদ্ধ ব্যবহার করা যােব না। আপনােক অবশ্যই
পিরষ্কারভােব আপনার আইনজীবীর অিধকােরর কথা
উেল্লখ করেত হেব এবং বলেত হেব েয “আিম একজন
আইনজীবীর সােথ কথা বলেত চাই।” আপনার বয়স
যিদ ১৮ বছেরর কম হয়, আপিন আপনার বাবা-মা বা
অিভভাবেকর সােথ কথা বলার ইচ্ছাও প্রকাশ করেত
পােরন। একবার আপনার অিধকারগুেলা উেল্লখ

করার পর, একজন আইনজীবীর সােথ েদখা না হওয়া
পযর্ন্ত পুিলেশর সােথ কথা বলেবন না।
+

আপনার অিফসােরর নাম এবং ব্যাজ নম্বর িজেজ্ঞস
করার অিধকার রেয়েছ। পুিলশ েদখেত পায় এমন
জায়গায় আপনার হাত রাখুন। থামােনার, পালােনার,
বা পুিলশ অিফসারেক ধরার েচষ্টা করেবন না।
শান্ত থাকু ন এবং তকর্ করেবন না। আপনােক যিদ
পুিলেশর গািড়র কােছ বা েভতের রাখা হয়, এবং
পুিলশ অিফসার আপনার সামেন না থাকেলও এবং
আপাতদৃিষ্টেত আপনার িনেজেক একা মেন হেলও,
মেন রাখেবন েয আপিন যা-ই বেলন না েকন তা
েরকডর্ করা হেত পাের।

+

েকােনা িমথ্যা তথ্য েদেবন না।

+

আপনার কােছ েসলেফান থাকেল, আইন প্রেয়াগকারী
একিট ওয়ােরন্ট ছাড়া বা আপনার অনুমিত ব্যতীত েস
যন্ত্রিট সাচর্ করার অনুমিত পােব না।

